
BAKGRUND OCH UPPLÄGG
Fördjupad översiktsplan Mora tätort – intern granskning



Vad är en fördjupad översiktsplan/FÖP?

o Vägledande för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras i kommunen. 

o Har en central roll i kommunens arbete att 
formulera strategier för en långsiktig 
hållbar utveckling.

o ÖP = kommuntäckande

o FÖP= geografiskt avgränsat område och 
högre detaljeringsgrad



Arbetets och dokumentets struktur

Bakgrund - vad har vi att förhålla oss till? 

Omvärlden, nationella och regionala mål, befolkningsprognoser osv.

Strategisk plan och centrumutvecklingsplan

Stadsbyggnadsvision 

Tematiska riktlinjer (t.ex. för kulturmiljöer, översvämning mm)

Delområdesrekommendationer (hur de olika stadsdelarna/byarna ska utvecklas)

Genomförande

Miljökonsekvenser

Det ska finnas en röd tråd 
från övergripande strategier 
ner till detaljerna



Bakgrund

Inledning
• Vad är en översiktsplan?
• Vad är en fördjupad översiktsplan?
• Varför gör kommunen en fördjupad översiktsplan?
• Processen
• Gällande planer
• Läsanvisning

Omvärldsfaktorer 
• Globala mål
• Nationella mål, planer och visioner
• Regionala mål, exempelvis Dalastrategin

• Kommunala mål, i synnerhet den strategiska planen

• Befolkning, idag och framöver

• Arbetsmarknad och pendling

• Moras roll i regionen/regionerna



Vision och strategier
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Utgår från den strategiska planen och 
centrumutvecklingsplanen



Moras stadsbyggnadsvision

• Regionstad Mora – Mora är centralort i norra Dalarna
o Attraktiva bostäder i centrumnära lägen
o Goda kommunikationsmöjligheter – kollektivtrafik, pendling och enkelt att gå och cykla

• Det aktiva Mora – lång tradition av friluftsliv och föreningsliv
o Koppling tätort – Vasaloppsarena
o Tillgång och närhet till bra rekreationsområden
o God utformning av stadsmiljön för att möjliggöra möten



Moras stadsbyggnadsvision

• Kulturstaden Mora – gamla byggnadstraditioner och betydande turistort
o Värna äldre byggnadstraditioner
o Högkvalitativ ny arkitektur
o Offentliga platser med god arkitektur
o Promenadvänligt mellan Moras stora besöksmål

• Mora vid vattnet – möjligheter i närheten till älven och sjön
o Attraktiva bostäder vid vattnet
o Utveckla Kajen och bättre kontakt med centrum
o Bättre rekreationsmöjligheter längs stränderna och på vattnet



Tematiska områden

Landskapet, naturen, kulturmiljö, 
bebyggelse och arkitektur

Bostäder, offentlig service och 
vård, skola, tillgänglighet och 
trygghet, offentliga platser, 
grönstruktur, idrott och 
fritidsaktiviteter, friluftsliv



Tematiska områden

Trafik och transporter, flyg, 
järnväg, biltrafik och vägar, 
kollektivtrafik, gångtrafik, 
cykeltrafik, vatten och avlopp, 
dagvatten, energi, stadsnät, 
avfall

Besöksnäring, handel och 
kommersiell service, industri och 
verksamheter, jordbruk, 
skogsbruk

Översvämning, erosion och 
sedimentation, transporter av 
farligt gods, strålning från 
elektromagnetiska fält, buller, 
förorenad mark, radon



Genomförande

Hur ska vi nå våra visioner?

• En röd tråd i samhällsplaneringen

• En levande strategisk planering

• Tidig dialog och bred förankring

• Aktiv planering och markpolitik



Geografiska områden
Centrum
Tingsnäs
Broåkern
Prästholmen
Noret
Morkarlby
Kanada
Hemus
Utmeland
Vinäs
Mora sydvästra
Tuvan och Sandängarna
Öna
Östnor
Kråkberg
Norra Kråkberg



Läsanvisning geografiska områden 

Beskrivning

Karta med förutsättningar och ibland även 
rekommendationer (exempelvis för nya 
bostadsområden)

Ibland illustration

Riktlinjer för området utveckling

(Sedan samrådet har vi valt att bryta ut riktlinjerna 
och lägga dem samlade i slutet av varje delområde.)



FÖP och samrådsredogörelse

Två parallella arbeten som hänger ihop.



Samrådsredogörelse

• En del av den demokratiska processen och en 
möjlighet till inflytande i planeringsprocessen

• 100 yttranden inkom i samrådet

• Yttranden från statliga myndigheter, 
grannkommuner, kommunala nämnder och bolag, 
föreningar och privatpersoner 

• Inkomna yttranden ska bemötas och 
sammanställas i en samrådsredogörelse

• Samrådsredogörelsen är en del av 
granskningshandlingarna 

• Hör av er om ni vill ta del av 
samrådsredogörelsen också!
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